
 

 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

egzaminu 
maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 

 
Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy  r. o systemie 
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457  

egzaminu maturalnego do potrzeb: 
 

 
 , 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  (tekst 

jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) (tj. ). 
 
 

wszystkich 

maturalnego w roku szkolnym 2018/2019  
 Tabela 1a oraz Tabela 2a  

w  
 Tabela 1b oraz Tabela 2b   

w . 
 
 
1. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego 

 

2. Dostosowanie  przeprowadzania egzaminu maturalnego  
a. 

s  
b. zapewnieniu  miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz 

 
c.  
d. maturalnego 
e. 

maturalnego y 
  

f. maturalnego 
 w czytaniu lub pisaniu1 lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 

 lub 
pomocy w  

3. gzaminu maturalnego 
1a i 1b. 

4.  uprawnieni do dostosowania: 
 

Lp. : 
Dostosowanie  

Podstawa (dokument) 
formy  

1. specjalnego wydane 
 

tak tak orzeczenie2 

2. 

 

nie tak orzeczenie 
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Lp. :
Dostosowanie  

Podstawa (dokument)
formy

3. 
potrzebie indywidualnego 

nauczania 
nie tak orzeczenie 

4. chory lub niesprawny czasowo nie tak zdrowia wydane przez 
lekarza 

5. 

-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych  
z  

nie tak 
opinia poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej3 

6. 

8/2019 
psychologiczno-  
na: 
a. 

 
b.  
c.  

nie tak 
pozytywna opinia rady 
pedagogicznej 

7. 

165 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo  (cudzoziemiec), 

utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 

nie tak 
pozytywna opinia rady 
pedagogicznej 

 

5. 

Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania 
egzaminu maturalnego, obo 2018/2019). W sytuacjach losowych 

otrzymaniu dokumentu. 

6. 4.6. i 4.7., jest wydawana na wniosek: 

a. -

 

b.  

7.  

a.  wymienionych w pkt 4.2. 4.7.  

b. 
 

8. 

28 8 r. 

9. 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, wskazanych w Tabeli 1a i 1b

maturalnego dla danego 
ucznia 

-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o . 
W ch 
przeprowadzania egzaminu 

 w Tabeli 1a lub 1b, wskazuje .  

10. W losowych lub zdrowotnych 

o lub absolwenta do egzaminu maturalnego w warunkach 

w niniejszym komunikacie. Wni  potwierdzony stosownymi 
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 wej komisji 
do 11 lutego 2019 r.

aniu prze
informacji o  

11. Do 11 lutego 2019 r. 
Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego) 

ucznia lub absolwenta o lub formy 
przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i 
psychofizycznych. 

12.  
pkt 11 14 lutego 2019 r. (

 w pkt 11.). 

13. rzeprowadzania egzaminu maturalnego 
14 lutego 2019 r., 

albo absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania 
nia egzaminu maturalnego

przeprowadzania egzaminu maturalnego dla danego ucznia lub absolwenta i przekazuje jego dane 
osobowe. 

14. e do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb 
i absolwenta  

15. Egzamin maturalny p
z co najmniej jedneg  

a.  
b.  
c.  
d.  czytaniu lub pisaniu. 

16. maturalnego w oddzielnym pomieszczeniu uprawnionych jest 
 

 egzaminu dla wszystkich tych 
pomieszczeniu

egzaminy 
z  

17. 
egzaminu maturalnego 

 

18.  

w  

19.  

pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej zamiast jednego z 
  

20. Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego 
z Informacji o sposobie 
organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego  roku szkolnym 2018/2019. 

21. 
4 
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z dyrektor 11 lutego 2019 r. 

dokumentami. 

22.  czas 
. 

23.  , 
maturalny 

przeprowadzony w innym 
egzaminu w innym 

 przewodnic
egzaminacyjnego w danej szkole albo na udokumentowany wniosek absolwenta

6 marca 2019 r.
komisji egzaminacyjnej  deklaracji. 

, stosowne uzgodnienia 

o potrzebie takiego dostosowania. 

24. Absolwenci z  
 zwolnieni  (art. 44zzg ust. 2 ustawy). Zwolnienie 

enia o potrzebie 
-

11 lutego 2019 r. 

25.  
 

 

_____________________________________________________________________ 

1 pisanie, (c) czytanie i pisanie  
 

  

2 Orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej 

w dniach psychologiczno-
pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).  

  

3 Opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

 r. 
 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.),  

-pedagogicznych.  
 

j z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

. 2 i 3 
 -

wniosek rod  ponadgimnazjalnej. 
Wniosek wraz z  nej  
przekazuje wniosek wraz z dagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, i  

  

4  
 

z  

 
 



 

 

Tabela 1a. S  w  
 

UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

I. Absolwenci a 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

w  
1. Arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji 

2. Przygotowanie odpowiedzi  

 
 15 minut i przeznaczenie go na 

przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub 

  

 

 z dze 
  

4. Zapewnienie w czasie przeprowadzania 
 lub 

kontaktu z absolwentem i pomocy 
w 
i 

przedmiotowego. 

5. Zastosowanie przekazanych przez OKE  
zasad oceniania odpowiedzi 

 
 
 

                                                      
a  dB (w 
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UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
II. Absolwenci b 
(na podstawie orzeczenia 
o  
specjalnego) 

technicznych odpowiednich do 
 

 rozszerzonym z dostosowaniem 
 

przeprowadzania egzaminu 

nie 
 15 minut i przeznaczenie 

go na przygotowanie do wypowiedzi 

z . 

przeprowadzania egzaminu z 
 

o 15 minut. 

 jednej z : 
2a. a  korzystania 
z  

2b. a

rozumienie ze  

3. Zapewnienie w czasie 
przeprowadzania egzaminu 

uzyskania 

z absolwentem i pomocy 
w udze specjalistycznego 

 

przedmiotowego. 
(  

ntaktu z absolwentem i pomocy w 
 

 

                                                      
b o potrzebie kszt  
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UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
III. Absolwenci niewidomi 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

1.  
przedmiotowego na egzaminie ustnym z 

 

1. Arkusze egzaminacyjne dostosowane do dysfunkcji: 
a)  
b) w czarnodruku. 

2. W przypadku egzaminu 

regionalnego zadanie egzaminacyjne w wersji 
dostosowanej do dysfunkcji: 

 

przedmiotowego, ALBO 
 formacie MS 

Word lub 
11 lutego 2019 r.* 

2. Dostosowane arkusze egzaminacyjne w czarnodruku 
nagrane na 
Word lub .pdf), w porozumieniu z 

 11 lutego 2019 r.* 

3a. 
polskiego

 
o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do 

 
3b. 

 nut. 

3. Korzystanie 

dydaktycznym. 

 

czarnodruku. 
4. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu 

 dla 
 pomocy 

w  

przedmiotowego. 

5. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu 
tyflopedagoga (  

ntaktu z absolwentem i pomocy 
w 
dydaktycznych. 5. Korzystanie z dostosowanego komputera. 

 
 
 



 

Strona 8 z 30 
 

 
UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
IV. Absolwenci  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

1. Dostosowane zadania egzaminacyjne 

 zestawy 
 czcionka Arial 16 

 

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne  czcionka Arial 16 pkt. 

przedmiotowego z 
z 

.  egzaminacyjnych (w przypadku arkuszy z matematyki na poziomie 

 

 
w porozumieniu z 

 11 lutego 2019 r.* 
w 
w porozumieniu z 
do 11 lutego 2019 r.* 

z 

 o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do 

 

z  
minut. 

4. Korzyst
 

 

6
i  

5. Zapewnienie w czasie przeprowadzania egzaminu 

 pomocy 
w  
dydaktycznych. Specjalista ten nie 

 
 

7
tyflopedagoga (  

 absolwentem 
i pomocy w 
dydaktycznych.
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UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

V. Absolwenci 
z  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego), 
 
z  

o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza) 

1. Miejsce pracy 
dostosowane do potrzeb 

 
do dysfunkcji, 
egzaminacyjnej do 28 grudnia 2018 r. (w 

 
i 
w przypadku egzaminu 
z 

.  
 

3  

3
przeprowadzania egzaminu 
z , 

 nie 
 15 minut 

i przeznaczenie go na 
przygotowanie do 
wypowiedzi oraz/lub 

z 
przedmiotowym). 
3 zasu 
przeprowadzania egzaminu 
z  

 
 15 minut. 

4  pisaniu. 

5
dysfunkcji absolwenta. 
6

 
7. P do przeprowadzenia egzaminu z 

w przypadku arkuszy standardowych (
na    ich wykonanie), 
w do 11 lutego 2019 r.* 

8. Arkusze egzaminacyjne   formacie 
 

do 11 lutego 2019 r.* 
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UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

VI. Absolwenci   
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 

egzaminu. 

przeprowadzania egzaminu w przypadku 
 

 pisaniu. 
W 

). 

2. Przygotowanie wypowiedzi 
polskiego, 

regionalnego 
 

3
egzaminu 

 
 15 minut i przeznaczenie go na 

przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub 

ro  
3

  
 15 minut. 

zasad oceniania 
otwartych 

  
4. P do przeprowadzenia egzaminu 
z  
z   ich wykonanie), 
w  11 
lutego 2019 r.* 

4. Zastosowanie przekazanych przez OKE 
zasad oceniania wypowiedzi 

 
5. Zapewnienie w czasie przeprowadzania 

kontaktu z absolwentem i pomocy 
w 
i 

przedmiotowego. 
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UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
VII. Absolwenci z autyzmem, 
w tym z  
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego)  

 uzyskania 
 

 
 

1. Dostosowane arkusze egzaminacyjne. 

2. Przygotowanie wypowiedzi , 

  
 

 
. 

  

 

4. Przekazanie wypowiedzi ustnej przez 

z nauczycielem. 
5

regionalnego  15 minut 
i przeznaczenie go na przygotowanie do 
wypowiedzi 

przedmiotowym). 
5

  nie 
 15 minut. 

 

5. Pisanie 
 

6. Zastosowanie przekazanych przez OKE zasad 
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UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
VIII. Absolwenci z chorobami 

 
(na podstawie orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub 
o stanie zdrowia wydanego  
przez lekarza  
 
 
 
 
 
 
 
 

egzaminu do specyfiki choroby. 
1. Dostosowanie wa  

 
 2. Korzystanie z zaleconego przez lekarza 

ze  

 
3a. 
egzaminu 

 
 15 minut i przeznaczenie go na 

przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub 

 
3b. 

 
 

 pisaniu 
i/lub  

IX. Absolwenci chorzy lub 
niesprawni czasowo 

o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza) 

1. Korzystanie z zaleconego przez lekarza 
 

ze  

 
 

2. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb 
 

2. Miejsce pracy dostosowane do  
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UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

X. Absolwenci ze specyficznymi 
, 

w tym: 
 

(na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej) 

 1. Pisanie pracy na komputerze. 

zasad oceniania 
otwartych z 

  
XI. Absolwenci 
z niedostosowaniem 

 
(na podstawie orzeczenia 
o 
specjalnego) 
 

odpowiednio pedagoga resocjalizacji 
lub  
dla 
ze . 

1. odpowiednio pedagoga 
resocjalizacji lub socjoterapeuty (  

kontaktu ze  
 przypadku 

przerwy, w  
egzaminu 

 
 15 minut i przeznaczenie go na 

przygotowanie do wypowiedzi oraz/lub 

 

egzaminu z  
 

 oddzielnej sali. 
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UPRAWNIENI 

DO DOSTOSOWANIA 
SPOSOBY DOSTOSOWANIA 

  
XII. Absolwenci

 sytuacji kryzysowej lub 
traumatycznej 
(na podstawie pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej) 

w
 

1.  

dla 
w porozumieniu z 
egzaminacyjnej. 

z 

 
 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do 

 

z  
minut. 

w 

  

3  oddzielnej sali. 

XIII. Absolwenci, 

 
  

(na podstawie pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej) 

z 
 

 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do 

 

z  
minut. 

zeprowadzania egzaminu 
w 

  

ze  
zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu 
z 
egzaminacyjnej. 2. Zastosowanie przekazanych przez OKE 

zasad oceniania wypowiedzi 
polskiego

zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu 
z 
egzaminacyjnej. 
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UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

XIV. Absolwenci 
z zaburzeniami komunikacji 

 

o stanie zdrowia wydanego przez 
lekarza lub pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej lub opinii 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej)  
 

egzaminu. 

1. 
 

2  pisaniu. 

2. Przygotowanie wypowiedzi 
polskiego

 na 

 
3
otwartych z  

uzasadniona potrzeba, w 
komisji egzaminacyjnej. 

3a. 
egzaminu 

 
o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie 

monol
przedmiotowym). 
3b. 

 nie 
 

4. P do przeprowadzenia egzaminu 
z  
z   ich wykonanie), 
w  11 
lutego 2019 r.* 

4. Zastosowanie przekazanych przez OKE zasad 
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UPRAWNIENI 
DO DOSTOSOWANIA 

SPOSOBY DOSTOSOWANIA 
  

mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

 (cudzoziemcy), 

zrozumienie czytanego tekstu 
(na podstawie pozytywnej opinii 
rady pedagogicznej)  
 

1. 
przeprowadzania egzaminu 
z 

 15 minut i przeznaczenie 
go na przygotowanie do 
wypowiedzi oraz/lub egzamin 

ro z 
przedmiotowym). 

arkusza egzaminacyjnego 

i . 
2.  oddzielnej sali. 
3. -
i -
z 

 . 
 2. Zastosowanie przekazanych 

zasad oceniania wypowiedzi 
z 
zachodzi taka potrzeba, 
w porozumieniu z dyrektorem 

egzaminacyjnej. 

4
  

taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z 
egzaminacyjnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* 11 lutego 2019 r. 
 



 

Tabela 2a. (egzamin w 
formule) 
 

Przedmioty Arkusze 

Czas trwania (min) 

 

 
 

 

 
A1 A2* A7 A3* A6* i A4* 

 
poziom podstawowy 170 do 200 do 200 do 200 do 255 
poziom rozszerzony 180 do 210 do 210 do 210 do 270 

matematyka  
poziom podstawowy 170 do 200 do 200 do 200 do 255 
poziom rozszerzony 180 do 210 do 210 do 210 do 270 

 

poziom podstawowy 120 do 150 120 
2a**: do 150 
2b**: do 130 do 180 

poziom rozszerzony 150 do 180 do 155 
2a**: do 180 
2b**: do 155 do 225 

poziom  180 do 210 do 180 
2a**: do 210 
2b**: do 180 do 270 

narodowych 
poziom podstawowy 170 do 200 do 200 do 200 do 255 
poziom rozszerzony 180 do 210 do 210 do 210 do 270 

historia 
wiedza  
     o  
biologia 
chemia 
fizyka  
geografia 
filozofia 
historia muzyki 
historia sztuki 

 kultura  
      antyczna 

 
 

poziom rozszerzony 
 

180 do 210 do 210 do 210 do 270 

informatyka 
poziom 
rozszerzony 

 60 do 90 do 90 do 90 do 90 
 150 do 180 do 180 do 180 do 225 

 
 biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), 

geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)*** 
80 do 110 do 110 do 110 do 120  

 

*   

. 
 

**
 Oznaczenie dostosowania w Tabeli 1a. 

 
***  

. 
 


